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ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম (রফআযরডরফ) এয ভারক অনরাইন রনউজকরটায  

cjøx cwiµgvcjøx cwiµgvcjøx cwiµgv 

ভারযচারককয ফাতমাভারযচারককয ফাতমা  

রচফরচফ, , ল্লী উন্নেন ও ভফাে রফবাগ এফং রডরজল্লী উন্নেন ও ভফাে রফবাগ এফং রডরজ, , 

রফআযরডরফরফআযরডরফ’’য গ্রনতৃকত্ব বাানচয রযদ মনয গ্রনতৃকত্ব বাানচয রযদ মন  

বাানচকয গ্রযারোকদয 

প্রতযাফান এফং তাকদয আথ ম-

াভারজক অফস্থা ও জীফন ভান 

উন্নেকনয রকক্ষয একটি 

যুকগাকমাগী প্রকে প্রণেকনয 

জন্য ল্লী উন্নেন ও ভফাে 

রফবাকগয রচফ জনাফ গ্রভাোঃ 

কাভার উরিন তালুকদায এয 

গ্রনতৃকত্ব রফআযরডরফ’য 

ভারযচারক জনাফ মুম্মদ 

ভউদুদউয যীদ পদায 

আওতাধীন দপ্তয ও ংস্থা 

প্রধানকদয ভন্বকে একটি টিভ 

কযজরভকন বালানচয রযদ মন 

ককযন।  
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ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম (রফআযরডরফ) এয ভারক অনরাইন রনউজকরটায  

জাতীে শুদ্ধাচায গ্রকৌর এয অং রককফ রফআযরডরফ অংীজনকদয রনকে ভতরফরনভে বা অনুরিত 

জাতীে শুদ্ধাচায গ্রকৌর কভ মরযকেনায অং রককফ গত ১৯/০৩/২০১৯ রি. তারযকে রফআযরডরফকত অংীজনকদয রনকে ভতরফরনভে বা অনুরিত ে। উক্ত বাে 

প্রধান অরতরথ রককফ উরস্থত রিকরন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায। এিাড়া গত ২০/০৩/ ২০১৯ রি. তারযকে রফআযরডরফকত 

অংীজনকদয রনকে ভতরফরনভে বা অনুরিত ে। উক্ত বােও প্রধান অরতরথ রককফ উরস্থত রিকরন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ 

পদায।  

রফআযরডরফরফআযরডরফরফআযরডরফ’’’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ 

পদায ভকাদেকক গ্রেডপদায ভকাদেকক গ্রেডপদায ভকাদেকক গ্রেড---১ ১ ১ এ কদান্নরত প্রদানএ কদান্নরত প্রদানএ কদান্নরত প্রদান   

স্থানীে যকায, ল্লী উন্নেন ও 

ভফাে ভন্ত্রণারকেয আওতাধীন 

স্বােত্বারত প্ররতিান 

রফআযরডরফ’য ভারযচারক 

এয দটি গ্রেড-১ ভুক্ত দ। 

উক্ত ভারযচারক কদ 

কভ মযত জনাফ মুম্মদ 

ভউদুদউয যীদ পদাযকক 

গত ৩১/০৩/২০১৯ রি. তারযকে 

যকায গ্রেড-১ ভুক্ত কদ 

কদান্নরত প্রদানপূফকম গ্রগকজট 

জারয ককযকি। রতরন গত 

৩১/০৩/২০১৯ রি. তারযকে 

পুনযাে ভারযচারক (গ্রেড-১) 

কদ গ্রমাগদান ককযন।  
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যংপুয গ্রজরাে ীতর করভউরনটি গ্রন্টাকয অনুরিত রফআযরডরফ কতৃমক ফাস্তফােনাধীন উত্তযাঞ্চকরয 

দরযদ্র্কদয কভ মংস্থান রনরিতকযণ কয মসূরচ-২ে ম মাে এয প্ররক্ষণ ও অফরতকযণ কভ মারাে প্রধান অরতরথয 

ফকৃ্ততা প্রদান কযকিন জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায, ভারযচারক, রফআযরডরফ। 

যংপুয গ্রজরাে ীতর ককভউরনটি গ্রন্টাকয অনুরিত রফআযরডরফ কতৃমক ফাস্তফােনাধীন উত্তযাঞ্চকরয 

দরযদ্র্কদয কভ মংস্থান রনরিতকযণ কয মসূরচ-২ে ম মাে এয প্ররক্ষণ ও অফরতকযণ কভ মারাে প্রধান অরতরথ 

রককফ অনুিানটি উকবাধন কযকিন জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায, ভারযচারক, রফআযরডরফ। 

যংপুয গ্রজরাে রফআযরডরফ কতৃমক ফাস্তফােনাধীন উত্তযাঞ্চকরয দরযদ্র্কদয কভ মংস্থান রনরিতকযণ কয মসূরচ-২ে 

ম মারে এয উকাযকবাগীকদয উৎারদত কেয স্টর রযদ মন কযকিন ভারযচারক, রফআযরডরফ 

যংপুয গ্রজরাে রফআযরডরফ কতৃমক ফাস্তফােনাধীন উত্তযাঞ্চকরয দরযদ্র্কদয কভ মংস্থান রনরিতকযণ কয মসূরচ-২ে ম মারে 

এয উকাযকবাগীকদয উৎারদত কেয স্টর রযদ মন কযকিন ভারযচারক, রফআযরডরফ 

cjøx cwiµgvcjøx cwiµgvcjøx cwiµgv 
ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম (রফআযরডরফ) এয ভারক অনরাইন রনউজকরটায  

যংপুয গ্রজরাে উত্তযাঞ্চকরয দরযদ্র্কদয কভ মংস্থান রনরিতকযণ কভ মসূরচ-২ে ম মাে 

এয প্রকে ফাস্তফােন ংক্রান্ত প্ররক্ষণ ও অফরতকযণ কভ মারা অনুরিত 

যংপুয গ্রজরাে  রফআযরডরফ ’য কভ মযত কভ মকতমাকদয ভন্বকে ঋণ কাম মক্রভ ংক্রান্ত ম মাকরাচনা বাে প্রধান 

অরতরথ রককফ ফক্তব্য প্রদান কযকিন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায 

যংপুয গ্রজরাে  রফআযরডরফ  কতৃমক ফাস্তফােনাধীন জীক এয কভ মকতমাকদয ভন্বকে ঋণ কাম মক্রভ মূল্যােন কভ মারাে  

প্রধান অরতরথ রককফ ফক্তব্য প্রদান কযকিন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায 
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রফআযরডরফ’য দয কাম মারকে কভ মকতমা/কভ মচাযীকদয  রফরবন্ন রফলকে প্ররক্ষণ গ্রকা ম অনুরিত  

গ্রজরায উরযচারককদয শুদ্ধাচায গ্রকৌর ফাস্তফােন রফলকে প্ররক্ষণ গ্রকাক ময উকবাধন ককযন 

রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায।  

রকরট দয উকজরাে 

রভরতকত ঋণ রফতযণ 

জনাফ গ্রগারাভ িারুোয গ্রভাস্তপা, 

উরযচারক, রকরট প্রধান অরতরথ রককফ 

রকরট দয উকজরায উকাযকবাগীকদয 

ভাকে গ্রভাট ২১.৮৩ রক্ষ টাকা ঋণ ােতা 

প্রদান ককযন  

ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম (রফআযরডরফ) এয ভারক অনরাইন রনউজকরটায  

যাজাী রফবাকগ ল্লী জীরফকােন কভ মসূরচয রদনব্যাী কভ মারা অনুরিত 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম কতৃমক ফাস্তফােনাধীন ল্লী জীরফকােন কভ মসূরচয আওতাে যাজাী রফবাকগয আওতাধীন কর গ্রজরায উরযচারক, উকজরা প্রকে কভ মকতমা ও 

কাযী প্রকে কভ মকতমাগকণয ভন্বকেয গত ২৬/০১/২০১৯ রি. তারযকে রদনব্যাী কভ মারা অনুরিত ে। উক্ত কভ মারাে  প্রধান অরতরথ রককফ উরস্থত রিকরন রফআযরডরফ’য 

ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায। বাে বারতত্ব ককযন যাজাী গ্রজরায উরযচারক জনাফ এ গ্রক এভ জারকরুর ইরাভ। 

রফআযরডরফ’য গ্রজরা দপ্তকযয উরযচারক ও অরপ কাযীকদয ই-নরথ রফলেক 

প্ররক্ষণ গ্রকাক ময উকবাধন ককযন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয 

যীদ পদায।  

গ্রজরায উরযচারককদয অরবকমাগ প্ররতকায ব্যফস্থানা রফলকে প্ররক্ষণ গ্রকাক ময উকবাধন 

ককযন রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায।  
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ইউরনেন রযলকদয স্থােী করভটি রফলেক  প্ররক্ষণ 

অনুরিত 

কাররোককয উকজরাে অনুরিত নাযী উন্নেন গ্রভরাে 

রফআযরডরফ’য নাযী উকযাক্তাকদয ততযী ে  প্রদ মন 

    মুক্তিযুদ্ধ ক্তিষয়ক মন্ত্রণালয়য়র মাননীয় মন্ত্রী 

কর্তকৃ ক্তিআরক্তিক্তি কাক্তলয়াককর কর্তকৃ 

আয়য়াক্তিত কুটির ক্তিল্প মমলা পক্তরর্িৃন 

নাযী উকযাক্তাকদয ততযী ফস্ত্র ও কুটিয রে ে গ্রভরা ২০১৯ রফআযরডরফয স্টর রযদ মন 

ককযন জনাফ আ ক ভ গ্রভাজাকম্মর ক, ভাননীে ভন্ত্রী, মুরক্তযুদ্ধ রফলেক ভন্ত্রণারে। এভে 

উকজরা রনফ মাী অরপায জনাফ কাজী ারপজুর আরভন   , ভররা রফলেক অরপায ,পাযানা 

ইরাভ ,রক্ষা অরপায যরভতা ইরাভ ,প্রকে ফাস্তফােন অরপায ,আকভদ গ্রযজা আর 

ভামুন অন্যান্যযা উরস্থত রিকরন।  
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গত ০৮-১০ ভাচ ম/২০১৯ রি. তারযকে কাররোককয উকজরাে নাযী উন্নেন গ্রভরা অনুরিত 

ে। উক্ত গ্রভরাে রফআযরডরফ’য আওতাধীন রভরত/দকরয নাযী উকযাক্তাকদয উৎারদত 

ফস্ত্র  ও কুটিয রে ে গ্রভরাে প্রদ মন কযায রকক্ষয একটি স্টর স্থান কযা ে। এভে 

উকজরা রনফ মাী অরপায জনাফ কাজী ারপজুর আরভন উকজরা ল্লী উন্নেন 

কভ মকতমা জনাফ গ্রভাোঃ আব্দু াত্তায উরস্থত রিকরন।  

BRDB-HELVETAS KZ©„K ev¯Íevqbvaxb SDC Local 

Governance Program-Sharique-IV cÖK‡íi AvIZvq MvBevÜv 

‡Rjvi BDwbqb cwil‡`i †Pqvig¨vb‡`i 2w`b e¨vcx স্থােী করভটি রফলেক 

প্ররক্ষকণয আকোজন কযা ে। HELVETAS -Swiss Inter-

Cooperation Gi Avw_©K mnvqZvq evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© KZ©„K 

MvBevÜv I ewikvj †Rjvq cÖKíwU ev Í̄evqb Kiv n‡”Q| Abyôv‡b mfvcwZZ¡ 

K‡ib Rbve †gvt Ave ỳm meyi, DccwiPvjK, MvBevÜv|  

cjøx cwiµgvcjøx cwiµgvcjøx cwiµgv 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাকড ময আওতাে দয কাম মারকে 

গণশুনানী অনুরিত 

রফআযরডরফ’য গ্রজরা দপ্তকযয উরযচারক, কভ মকতমা/কভ মচাযী, ইউররএ’য  

কভ মচাযী এফং জাতীে ল্লী উন্নেন ভফাে গ্রপডাকযকনয  প্ররতরনরধ 

রফআযরডরফ’য অংীজনকদয উরস্থরতকত ১৯/০৩/২০১৯ রি. তারযকে গণশুনানী 

অনুরিত ে। উক্ত গণশুনানী অনুিাকন প্রধান অরতরথ রককফ উরস্থত রিকরন 

রফআযরডরফ’য ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায। 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম (রফআযরডরফ) এয ভারক অনরাইন রনউজকরটায  



 

 

 

গ্রজরাদপ্তকযয কভ মকতমা ও কভ মচাযীকদয রফআযরডরফ দয 

দপ্তকয ই-নরথ রফলেক প্ররক্ষণ ম্পন্ন 

   

 

িান্দরিান সর্র উপয়িলায় মক্তহলা কমসৃূক্তির 

সক্তমক্ততর সর্স্যয়র্র মায়ে ঋণ ক্তিতরণ 

ফান্দযফান দয উকজরা ভররা উন্নেন রফবাকগয ০২ টি ভররা ভফাে রভরতয ২৮ 

জন দকেয ভকে ৯,২০,০০০/- রক্ষ টাকা এফং আফতমক ঋণ কভ মসূরচয ০১ টি কৃলক 

ভফাে রভরতয ১৪ জন দে ভকে ৫,৫৪,০০০/- টাকা ঋণ রফতযণ ককযন উকজরা 

ল্লী উন্নেন অরপায জনাফ গ্রভা: গ্রররভ ।  

 cvZvÑ6 

     
ভাচ ম ২০১৯ ফল ম ৩ ংখ্যা ৬ 

 

রনরপাভাযী গ্রজরায দয উকজরাে রভরতয 

দেকদয দক্ষতা উন্নেন রফলেক প্ররক্ষণ 

কভ মারা অনুরিত 

নীরপাভাযী গ্রজরায দয উকজরাে উকজরা ম মাকেয কৃলক ভফাে 

রভরতয ম্যাকনজায ও বারতকদয উরস্থরতকত এক দক্ষতা উন্নেন প্ররক্ষণ 

কভ মারায আকোজন কযা ে। উক্ত দক্ষতা উন্নেন প্ররক্ষণ কভ মারা 

রযচারনা ককযন গ্রজরায উরযচারক জনাফ গ্রভাোঃ আব্দুর ান্নান। এিাড়া 

উকজরা ল্লী উন্নেন কভ মকতা অন্যান্য কভ মকতমা ও কভ মচাযীযা উরস্থত 

রিকরন। 

 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম এয দয কাম মারকে গ্রজরা দপ্তকযয কভ মকতমা ও 

কভ মচাযীকদয ই-নরথ রফলেক প্ররক্ষণ অনুরিত ে। উক্ত প্ররক্ষণ কভ মসূরচয 

ভানী অনুিাকন প্ররক্ষণাথীকদয ভাকে নদ রফতযণ ককযন রফআযরডরফ’য 

ভারযচারক জনাফ মুম্মদ ভউদুদউয যীদ পদায। 

cjøx cwiµgvcjøx cwiµgvcjøx cwiµgv 

যাজাী গ্রজরাে অস্বচ্ছর 

মুরক্তকমাদ্ধাকদয ভাকে ঋকণয গ্রচক প্রদান 

 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম (রফআযরডরফ) এয ভারক অনরাইন রনউজকরটায  

যাজাী গ্রজরায দয উকজরাে উকজরা ম মাকেয অস্বচ্ছর মুরক্তকমাদ্ধাকদয 

আত্মকভ মংস্থাকনয জন্য রফআযরডরফ কতৃমক ফাস্তফারেত অস্বচ্ছর মুরক্তকমাদ্ধা 

প্রককেয আওতাে ঋণ রফতযণ কযা ে। উক্ত ঋণ রফতযকণয গ্রচক প্রদান ককযন 

গ্রজরা প্রাক, যাজাী ও উরযচারক জনাফ এ গ্রক এভ জারকরুর ইরাভ।  



 

 

 

 
োগড়ািরড় গ্রজরায ভারিরড় উকজরাে 

রভরতকত াপ্তারক উঠান তফঠক রনেরভত 

অনুরিত কচ্ছ 
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ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম এয আওতাে ভেভনরং গ্রজরায নান্দাইর 

 উকজরাে ফাস্তফারেত রআযরডর-৩ প্রককেয আওতাে যসুরপুয রিভ 

োকভয কাঁচা যাস্তাে ারন যফযা এফং ভানুকলয মাতাোকতয সুরফধা এফং 

োকভয ভানুকলয চারদায গ্রপ্ররক্ষকত একটি ফক্স কারবাট ম রনভ মাণ কযা 

কেকি। পকর োকভয জনগকণয গ্রমাগাকমাকগয গ্রক্ষকে সুরফধা াকচ্ছ। 

এবাকফই রফআযরডরফ ল্লী জনকদয উন্নেকন কাজ কযকি।  

 

 ভেভনরং গ্রজরায নান্দাইর উকজরাে 

রআযরডর-৩ প্রককেয আওতাে  ফক্স 

কারবাট ম রনভ মাণ 

োগড়ািরড় গ্রজরায ভারিরড় উকজরাে 

রআযরডর-৩ প্রককেয আওতাে  ফক্স 

কারবাট ম রনভ মাণ 

োগড়ািরড় গ্রজরায ভারিরড় উকজরাে কর ভফাে রভরত ও ল্লী উন্নেন দকরয 

াপ্তারক উঠান তফঠক রনেরভত কযায উকযাগ রনকেকি উকজরা ল্লী উন্নেন কভ মকতমা জনাফ 

গ্রভাোঃ আব্দুয যাজ্জাক। রতরন উকজরায প্ররতটি রভরত/দকরয দেকদয রনেরভত উরস্থরতকত 

উঠান তফঠক আকোজন কযকিন। পকর রভরতকত প্রাণ চাঞ্চল্য রপকয এককি এফং রভরতয 

দেগণ রনেরভত াপ্তারক উঠান তফঠকক অংেণ গ্রোয ও ঞ্চে রনেরভত জভা 

রদকচ্ছন। এিাড়া ঋকণয াপ্তারক রকরস্ত আদাকেয গ্রক্ষকেও অকনক সুরফধা কচ্ছ। এজন্য ঋণ 

গ্রেরাীয রযভান ককভ মাকচ্ছ।  

োগড়ািরড় গ্রজরায ভারিরড়র উকজরাে রআযরডর

-৩ প্রককেয আওতাে ধুভনীঘাট োকভ াাড়ী যাস্তা 

রনভ মাণ 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম এয আওতাে োগড়ািরড় গ্রজরায ভারিরড় 

 উকজরাে ফাস্তফারেত রআযরডর-৩ প্রককেয আওতাে ভাইিরড় 

োকভয কাঁচা যাস্তাে ারন যফযা এফং ভানুকলয মাতাোকতয সুরফধা 

এফং োকভয ভানুকলয চারদায গ্রপ্ররক্ষকত একটি ফক্স কারবাট ম রনভ মাণ কযা 

কেকি। পকর োকভয জনগকণয গ্রমাগাকমাকগয গ্রক্ষকে সুরফধা াকচ্ছ। 

এবাকফই রফআযরডরফ ল্লী জনকদয উন্নেকন কাজ কযকি।  

ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম এয আওতাে োগড়ািরড় গ্রজরায ভারিরড়  উকজরাে 

ফাস্তফারেত রআযরডর-৩ প্রককেয আওতাে ধুভনীঘাট োকভয গ্ররাককদয মাতাোকতয 

সুরফধায কথা রফকফচনা ককয একটি াাড়ী যাস্তা রনভ মাণ কযা কেকি। পকর খুফ কজ 

োকভয গ্ররাকজন তাকদয াাড়ী ফাড়ীকত উঠা নাভা কযকত াযকি। এবাকফই রফআযরডরফ 

ল্লীয জনগণ ও  জনকদয উন্নেকন কাজ কযকি।  

ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম (রফআযরডরফ) এয ভারক অনরাইন রনউজকরটায  



 

 

 

 

এ এভ ই গ্রভরাে রফআযরডরফ’য আওতাধীন গাইফান্ধা ভরন্বত ল্লী দারযদ্র্য 

দূযীকযণ প্রককেয আওতাে স্থারত ‘‘ল্লী ফাজায” স্টর 

ভারযচারক, ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম, ল্লীবফন, ৫ কাওযানফাজায, ঢাকা-১২১৫ কতৃমক প্রকারত ও প্রচারযত 

গ্রপান: ০২-৮১৮০০১৮, পযাক্স: ০২-৮১৮০০০৩, ই-গ্রভইর: ddprc@brdb.gov.bd, ওকেফাট: www.brdb.gov.bd 
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evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW© evsjv‡`k cjøx Dbœqb †evW©   
cjøx Dbœq‡bi m~h© mviw_cjøx Dbœq‡bi m~h© mviw_  

 

নাযােনগঞ্জ গ্রজরাে স্থানীে যকাযনাযােনগঞ্জ গ্রজরাে স্থানীে যকাযনাযােনগঞ্জ গ্রজরাে স্থানীে যকায, , , ল্লী উন্নেন ল্লী উন্নেন ল্লী উন্নেন 

ও ভফাে ভন্ত্রণারকেয ভাননীে প্ররতভন্ত্রী জনাফ ও ভফাে ভন্ত্রণারকেয ভাননীে প্ররতভন্ত্রী জনাফ ও ভফাে ভন্ত্রণারকেয ভাননীে প্ররতভন্ত্রী জনাফ 

স্বন বট্টাচার্য্ম স্বন বট্টাচার্য্ম স্বন বট্টাচার্য্ম এভরএভরএভর---গ্রক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদানগ্রক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদানগ্রক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদান   

নাযােনগঞ্জ গ্রজরাে স্থানীে যকায, ল্লী উন্নেন ও ভফাে ভন্ত্রণারকেয 

নফকমাগদানকৃত ভাননীে প্ররতভন্ত্রী জনাফ স্বন বট্টাচার্য্ম এভর-গ্রক ফাংরাকদ 

ল্লী উন্নেন গ্রফাকড ময ক্ষ কত ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞান ককযন রফআযরডরফ’য 

উরযচারক (বাযোঃ) জনাফ াভসুন্নাায। এ ভে নাযােনগঞ্জ গ্রজরায গ্রজরা 

ও উকজরা ম মাকেয কভ মকতমা ও কভ মচাযীগণ উরস্থত রিকরন । 

ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাড ম (রফআযরডরফ) এয ভারক অনরাইন রনউজকরটায  

গ্রযপুয গ্রজরাে স্থানীে যকায, ল্লী উন্নেন ও 

ভফাে ভন্ত্রণারকেয ভাননীে ভন্ত্রী জনাফ গ্রভাোঃ তাজুর তাজুর তাজুর 

ইরাভ ইরাভ ইরাভ এভরএভরএভর---গ্রক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদানগ্রক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদানগ্রক ফুকরর শুকবচ্ছা প্রদান 

গ্রযপুয গ্রজরাে স্থানীে যকায, ল্লী উন্নেন ও ভফাে ভন্ত্রণারকেয নফকমাগদানকৃত 

ভাননীে ভন্ত্রী জনাফ গ্রভাোঃ তাজুর ইরাভ এভর-গ্রক ফাংরাকদ ল্লী উন্নেন গ্রফাকড ময 

ক্ষ কত ফুকরর শুকবচ্ছা জ্ঞান ককযন রফআযরডরফ’য গ্রযপুয গ্রজরায 

উরযচারক (বাযোঃ) জনাফ গ্রভাোঃ গ্রভাাযযপ গ্রাকন। 


